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1. BAMIDBAR 30:2-3 – INTRODUCTION TO THE CHAPTER ON OATHS & VOWS 
 

  :ָקוֹקְי ָהוִצ רֶשֲא רָבָדַה הֶז רֹמאֵל לֵאָרְשִי יֵנְבִל תֹוּטַמַה יֵשאָר לֶא הֶשֹמ רֵּבַדְיַו )ב(
 :הֶשֲַעי ויִפִמ אֵצֹיַה לָכְכ ֹורָבְד לֵַחי ֹאל ֹוׁשְפַנ לַע רָסִא רֹסְאֶל הָעֻבְש עַבָשִה ֹוא ָקוֹקיַל רֶדֶנ רֹדִי יִּכ ׁשיִא )ג(

 

Moses spoke to the heads of the tribes of the children of Israel, saying: This is the thing the Lord has 
commanded. If a man makes a vow to the Lord or makes an oath to prohibit himself, he shall not violate his 
word; according to whatever came out of his mouth, he shall do. 
 
2.Rashi – why mention the Nesi’im? 
 

 ויָלֵא ּובֻשָיַו" )ד"ל תומש( רַמֹול דּומְלַת ?ןֵכ תֹורְבִדַה רָאְש ףַאֶש ןִיַנִמּו ;לֵאָרְשִי יֵנְב לָכְל gָכ רַחַאְו הָלִחְת םָדְמַלְל םיִאיִשְנַל דֹובָכ קַלָח
 דיִָחיְב םיִרָדְנ תַרָפֲהֶש דֵמִל ?ןאָכ ּהָרְמָאְל הָאָר הָמּו ."לֵאָרְשִי יֵנְב לָכ ּוׁשְגִנ ןֵכ יֵרֲחַאְו ,םֶהֵלֲא הֶשֹמ רֵבַדְיַו הָדֵעָב םיִאִשְנַה לָכְו ןֹרֲהַא
 "רָבָדַה הֶז" ןאָכ רַמֱאֶנ ?דַבְלִב םיִאיִשְנַל אָלֶא ֹוז הָשָרָפ הֶשֹמ רַמָא ֹאלֶש לֹוָכי ֹוא ;תֹוטֹויְדֶה הָשnְשִב רֵפֵמ ,הֶחְמֻמ דיִָחי ןיֵא םִאְו ,הֶחְמֻמ
 ֹוז ףַא  'ֹוגְו "ןֹרֲהַא לֶא רֵבַד" רַמֱאֶנֶש  לֵאָרְשִי יֵנְב לָכְלּו ויָנָבְלּו ןֹרֲהַאְל הָרְמֶאֶנ ןָלַהְל הַמ ,"רָבָדַה הֶז" )ז"י ארקיו( ץּוח יֵטּוחְשִב רַמֱאֶנְו
 :)ח"ע םירדנ ;ירפס( ןָלֻכְל הָרְמֶאֶנ
 

 He gave respect to the princes and taught it to them first, and afterwards to the Children of[ תוטמה ישאר
Israel. How do we know that the other instructions were all done the same way? As it says (Ex. 34) “[And 
Moses called unto them], and Aaron and all the princes of the congregation returned unto him and Moses 
spake unto them; and afterwards all the children of Israel came nigh, [and he gave them all the 
commandments which the Lord had spoken to him in Mount Sinai]”. So why mention it here specifically? 
Because by specially stating that the laws about vows were taught in the first instance to the princes and 
afterwards to the Israelites, it intends to teach that the annulling of vows should in the first instance be done 
by someone who is expert in the Law, and only if there be no such expert, they can be annulled by three 
ordinary people.  

 
But perhaps this statement does mean that Moses said this only to the princes of the children of Israel (which 
means nothing about the expert and laymen can be inferred). It says here, “This is the word”, and it says in the 
passage dealing with “animals slaughtered outside the sanctuary” (Leviticus 17:2) “This is the word”. There it 
was addressed to Aaron and to his sons and to all the children of Israel, as it is said there, “Speak unto Aaron 
[and unto his sons and unto all the children of Israel]”. Here too it was addressed to all of them [and the 
reason why it is stated here is to tell us that the annulling of vows etc., as above] (Sifri Bamidbar 153:1; 
Nedarim 78a).  
 
3. Ohr Hachayim – understanding the difference between this mitzva and every other mitzva 
 

 תאירק םידקה תורצוצחה רמאמבש יפל ורמא ירפסב ל''זרו ,תוטמה ישאר בותכה הב טרפש וז הוצמ תינתשנ המ תעדל ךירצ
 ):כק ב''ב :חע םירדנ( רחא םוקמבו .םימדוקה םהש 'וגו ישאר לא רמול דומלת םיאישנל תמדוק הדעהש רמול שח םיאישנל הדעה
 אלש ינבל תוטמה רמול ךרצוה המל תעדל ךירצ דוע .תותכמסאו שרד ךרד הז לכו .החמומ דיחיב םירדנ רתיה רמול אבש ורמא
 ישארל אלא הוצמה האב אלש רמאת אלש הז רדסב רבדל ןווכתנש רמול הארנ היהו .לארשי ינב תוטמ ישאר לא אלא רמול ול היה
 םירבדמ תוארקמ הברה ,ינבלו רמא אלש םגהו ,הזלו הזל רמא וליאכו ,לארשי ינבל תוטמה ישאר לא רמא הזל דבל לארשי תוטמה
 :ןועמשו רמא וליאכו 'וגו ןועמש ןבואר )א תומש( ורמוא ךרדכ הז רדסב

 

What is so different about this commandment that the chiefs of the tribes are singled out? The Sages in Sifri 
claim that in connection with the trumpets (Num. 10:3) the congregation was mentioned before the leaders, 
and Moses was afraid that this would be misinterpreted to mean that the congregation-at-large took 



precedence over the princes, so it says “heads of the tribes” first, so that we know they take precedence. 
Elsewhere, in Nedarim 78 & Bava Batra 120, we are told that the reason the heads of the tribes are mentioned 
here was to hint that vows may be dissolved by a lone judge if he is an expert.  
 

However, these ideas are all strictly allegorical. We also need to understand why the Torah writes “Hamatot 
Livnei”, when it should have said “Roshe Hamattot Bnei Yisrael”? We must assume that the reason for the 
extra letter is to avoid a misunderstanding. Had the Torah not written “Livnei” we might have thought that the 
legislation was aimed only at the leaders. By writing the extra letter the Torah ensured that we would 
understand the legislation as applying to the leaders of the people as well as to the nation at large. And even 
though the letter “vav” is missing at the beginning of the word “Livnei” [i.e. VeLivnei] -- in front of is not 
significant as the Torah omits that letter frequently, such as “Reuven Shimon” (Ex. 1) and it’s as if it said 
“VeShimon”. 
 

 רמאנו רבדה הז ןאכ רמאנ דבלב םיאישנל אלא וז השרפ השמ רמא אלש לוכי אינת םנושל הזו )םש( אתיירב יתיארש אלא
 ירהש לארשי ינבלו לארשי ינבל ורמוא תועמשמ ןיא ןכ םא .ןלכל הרמאנ וז ףא 'וכו ןלהל המ רבדה הז )זי ארקיו( ץוח יטוחשב
 .'וכו ךיניעב הלק הוש הריזג יהת לא םלועל םנושל הזו ).ה תותירכ( ל''זר ורמא רבכו .הוש הריזגמ חיכוהל אתיירבב וכרצוה
 

But I found a Baraita in Bava Batra 120 which goes as follows: "I might have thought that Moses said this 
paragraph only to the princes; so, to prevent me from thinking this, the Torah wrote רבדה הז  - this is the thing, 
etc.' We have the same expression in Lev. 17:2. Therefore, seeing as רבדה הז  which appears there applies to 
everyone, here too it is said to everyone. In which case, why did the Torah have to add the words  לארשי ינבל or 

לארשי ינבלו  to our verse? Clearly the Baraita did not understand the words לארשי ינבל  to mean that the 
legislation applied to the entire people, otherwise why would it have bothered to prove this indirectly by using 
the textual analogy of רבדה הז  in both instances? Moreover, the Talmud in Keritut 5 told us never to treat a 

הוש הרזג  lightly. 
 

 רמול ול היה ,לארשי ינבל ורמאי תוטמה ישארש איה הנווכה םאו ?לארשי ינב ורמאי ימל יכ ."רמאל" ורמוא תנווכ תעדל ךירצ דוע
 ?"הז" תביתב טעמל אב המ "רבדה הז" ורמוא דוע ."לארשי ינבל רמאל"
 

We also need to understand the meaning of the word רומאל . To whom were the Israelites to convey this 
legislation? If the Torah meant that the heads of the tribes were supposed to convey this legislation to the 
Israelites the Torah should have written לארשי ינבל רומאל ! Furthermore, what precisely did the Torah want to 
exclude by using the word הז  in רבדה הז ?  

 
 'ה השע המל ריעהל שיו ...ריואב םיחרופ םירדנ רתיה םנושל הזו ).י הגיגח( ורמאש ל''ז םרמאמ םידקהב בותכה ראבתי ןכא
 .ריואב תחרופ וזו ,רשוי בותכ רבדו רבד לכש .הרותה לכב ןכ השע אלש המ הז רדס וז הוצממ
 

I believe that we can understand our verse by first recalling Chazal’s statement in Chagigah 10. The Talmud 
says there: "the whole legislation of cancelling vows is like something which flies in the air (i.e. it has no firm 
basis)." If so, we must investigate why the Torah treated this legislation so differently from any other 
legislation. While all other legislation has been spelled out clearly in the written Torah this legislation is "left 
hanging in the air?"  
 

 הזלו ,תועובשבו םירדנב ולזלזי הזבש .רתיהב הנשי העובשהו רדנהש םדא לכ ןיעל בותכ היהיש 'ה הצר אל יכ אוה םעטה ןכא
 ילוענ ויהי ןומהה לכ ינפב לבא .רתהבש םיטפשמה יקוליח וניחביו ועדי םהש לארשי ילודגל רתהה רסמו רבדה םילעהו 'ה םכחתנ
 תוטמה ישאר לא השמ רבדיו בותכה רועיש אוה הזו .'וגו ויפמ אצויה לככ רמוגו לחי אל ורמואכ .העובש לכו רדנ לכ םייקל תלד

 רובידהמ םהל רמאי אל תוללכב לארשי ינבל יכ שוריפ ."רבדה הז" רמאל לארשי ינבל לבא .תומילשב הוצמה לארשי ילודג םהש
 :םיקודקדה לכ ובשייתנ הזבו .תוטמה ישארל הפ לעב רמאנש ריואב חרופה אלו "רבדה הז" אלא תוטמה ישארל רמאנה
 



I believe the reason is simple. God did not want it to be too explicit and say that vows and oaths undertaken 
by an Israelite could be cancelled. This would lead to oaths and vows being treated lightly. God therefore used 
a clever idea and omitted the matter of annulling vows, only going into the detail of this dispensation with the 
greatest people of the nation, who understand and appreciate the complexities of the laws of annulment. But 
as far as the average Jew was concerned, the doors to annulment should remain closed in order to encourage 
them to fulfil all of their oral undertakings. As it says:  ורבד לחי אל he must not break his word, and "he must 
fulfil practically all that he has undertaken orally." The flow of the verse is as follows: "Moses spoke to the 
heads of the tribes and outlined the entire legislation to them. But to the rest of the children of Israel he only 
conveyed: רבדה הז . In other words, to the people in general don’t tell them anything about the instruction 
given to the leaders of the tribes. Just this one thing [that they must honour vows and oaths and never to fail 
to observe them] and not something that is “flying in the wind”; while the tribal heads were given information 
"by heart”. This explanation solves all the questions we raised earlier.  
 

 ישארל רמאיו אבי לארשי ינבמ עבשנהו רדונה יכ שוריפ רמאל לארשי ינבלו ,הוצמה האב תוטמה ישאר לא ךרדה הז לע הצרי וא
 :הז טפשמב ואבש תוכלהה יפכ הרתהב ונשיש תאו לחי לבב ונשיש תא ומל ודיגי םהו תוטמה
 

Another approach to the verse could be this: The heads of the tribes were given the mitzva, and the 
Israeliteswere told to honour their oral undertakings, and to turn to the tribal heads in the event they had 
some problem in fulfilling their vows. The latter would then inform them if their specific vows could be 
annulled or not.  
 

 ןודל וכרצוה אלש רמול שי ,רכזנכ רבדה דומלל ל''זר וכרצוה המלו וז הוצמב לארשי ינב םג ורכזוה ירה םיכרדה לכל רמאת םאו
 המ אוה הזו ,הוש הריזגל וכרצוה אל לארשיל הוצמה תעדוהל לבא ,לארשיל ויפמ םירבדה רמא השמש רמול אלא ,הוש הריזגב
 זאש ,תוטמה ישארל אלא וז השרפ הרמאנ אלש לוכי ורמא אלו ,תוטמה ישארל אלא וז השרפ השמ רמא אלש לוכי רמול וקדקדש
 :רקיע לכ הרמאנ אלש הנווכה היהת
 

Having read all this you may wonder why our sages had to bother with a הוש הרזג  seeing that the Torah 
explicitly used the words: "to the children of Israel?" The answer is that the הוש הרזג  really was not needed 
except to tell us that Moses personally said these things to Israel. As to the announcement of the legislation 
itself, no הוש הרזג  was needed. This is what the sages meant with the statement "You might have thought 
that Moses personally related this legislation only to the heads of the tribes..." Then the intention would have 
been that it was not said properly at all. 
 

 לארשי ינב לש רמא ולאכ לארשי ינבל ורמוא שרפל לוכי יתייה לארשיב תגהונ וז הוצמש העידוהש הוש הריזג תלוזש רמול שי דוע
 המ יפל תושקהל ןיאו .רומאה ךרדכ בותכה םיבשימ ונא לארשיב םג הוצמה הקידצהש הוש הריזג האבש רחאו ,לוקש רבדה היהיו

 הל רמג הוש הריזגה יכ ,הוש הריזגל רבדה הז הכירצ ירהו הפב םירתינ םירדנהש לכל רמאי אלש טעמל אבש רבדה הז ונשריפש
 :'ה הוצ רשא הז רמוא היהש םגה דבל הז תביתמ אוה ונישוריפו רבדה תביתמ
 

Another possible reason why the הוש הרזג  was needed may be that without it I would have understood the 
words לארשי ינבל  as a continuation of the words תוטמה ישאר לא  as if the Torah had written: "Moses spoke to 
the heads of the tribes of the children of Israel." The הוש הרזג  of רבדה הז  ensures that we understand the 
words לארשי ינבל  correctly. Do not ask that we ourselves have explained the word הז  as restrictive, telling us 
that only part of the legislation was revealed directly to the Israelites. The understanding of the הוש הרזג  is 
not based on the common word הז  but on the common word רבדה  which is not restrictive. Our earlier 
explanation is based on the word הז  alone. 
 

 םירדנב ריהז םדא היהי םלועל םנושל הזו )ןאכ ר''מ( ל''זר ורמאש המ יפ לע רבדה הז רמאל לארשי ינבל ורמוא ראבתי זמר ךרדבו
 ,םתוא 'ה הוצש תועובשו םירדנ שי יכ ןאכ בותכה רמאו ,ושנענ ןתעובש ןימייקמ ויהש םגהש ירה ,'וכו יאניל ול ויה תורייע ףלא
 רודי יכ שיא 'ה הוצ רשא רבדה הז תוירעה ששחל שוריפ ):ונ ןירדהנס( תוירע יוליג אלא רמאל ןיא רמאל לארשי ינבל ורמוא אוהו
 ןכו ,ורציל עבשנש 'וגו יבכש 'ה יח קוספב )ו''פ הבר תור( ל''ז םרמואכ הואתה דוגינ תרובגתל זומרל שיא רמול קדקדו ,'וגו רדנ
 :ורציל עבשיל הוצמ יכ 'וגו רומשל המייקאו יתעבשנ קוספב ).י הגיגח( ורמא



 
A moral/ethical approach to this whole matter would read the words רבדה הז רומאל  together. This would 
reflect a teaching in Bamidbar Rabbah 22:1 where we are told to be very careful with keeping vows and 
oaths.... The example quoted in the Midrash has someone swear to his friend that he would consume a certain 
amount of food and drink in a certain place. Both parties went to that place and the one who had sworn the 
oath consumed the requisite amount of food and drink. A short while later all his donkeys died. The moral 
lesson to be derived from this is that if God is so particular about a true but unnecessary oath which a person 
swears, how much more particular will He be if someone perjures himself. In our passage the Torah goes on 
record that there are certain vows and oaths that God commands people to swear, i.e. רבדה הז רומאל  “to 
utter this word."  
 

רומאל לארשי ינבל  - according to Sanhedrin 56 the word רומאל  is a reference to תוירע יולג  sexual immorality.... 
In verse three the Torah uses the word שיא  to hint that "a man" who is able to control his carnal urges should 
employ the legislation of making vows to help him resist the evil urge to sexually engage with those forbidden 
to him. In other words, the vow entered into by a Nazirite who wants to reinforce his resolution to resist 
sexual temptation, is acceptable to God. 
 
4. Alshich 
 

 לארשי ינב לא רבד רמאל השמ לא 'ה רבדיו הרותה לכב רשאכ רמאנ אל המל בל םישל יואר 'וכו תוטמה ישאר לא השמ רבדיו
 לא רמול ול 'יהו לארשי ינבל ורמוא דועו .'וכו תוטמה ישאר לא רבד רמאי ריתמ החמומ דיחי יכ רמול םישארה וריכזה אוה םאו .'וכו
 הז רמואב הרויש 'ה ורבד רשא אוה עודיו יווצה רפיס אלו 'וכו רבדה הז ןושל ורמוא ןינע המ םגו .לארשי ינב לאו תוטמה ישאר
 .רסא רסאל העובש עבשה רדנ רודי ורמוא לפכ דועו .רחא ןפואב אלו 'ה הוצ רשא אוה רבדה
 
 םה םימש םשל אלש ןפואב אצויכו סעכ ךותמ רודנלו עבשיל םע ןומה ךרד הנה רמאי .ןידה יפ לע ל"זר תושרד תלוז טשפה יפל ךא
 רדנ וילע רבגתהל ורצי אבש לעש םורדה ןמ דחאמ אל םא ריזנ םשאמ לכא אל קידצה ןועמש ןכ לעו וארקי םיקידצ ירדנ אלו םישוע
 וטבש תא שיא םהיפב המוש היהתו רבדה לע וריהזי םהיגיהנמו םהילודגו םהימכח םהש תוטמה ישאר לא השמ רמא ןכ לע .ריזנב
 לע יתלוז רודי אלש רבגל בוטו .המב הנב ולאכ רדונה לכ הברדא יכ םירדנב תוברה 'ה יניעב בוט יכ םחור לע הלעי לא םהל רמאל
 הניחב וא .וב אצויכו ןייה לע רדנב ומצע רסואש 'הב קבדיל ורצי עינכהל היהש קידצה ןועמשד אדבועכ 'הל וא .תוניחב יתשמ תחא
 דוד רמאמ אוהו םרציל ועבשנש זעובו ףסוי ושע ןכ יכ ל"זשמכ אוהה רבדה תושעל אלש עבשי ואיטחהל ורצי אב םא איהו תינש
 הז רמאל לארשי ינבל אוה אלה םהל רבד המו םהימכחו תוטמה ישאר לא השמ רבדיו רמאי הזו .'וכו רומשל המיקאו יתעבשנ
 יכ שיא 'ה הוצ רשא רבדה הז א"כ םירדנ יוברב 'ה ץפח יכ םכחור לע הלעי לא םהל רמאל וריהזי לארשי ינבלש 'ה הוצ רשא רבדה
 רסא רוסאל העובש היהת עבשי םאש תינש הניחב ןכו קידצה ןועמשד אדבועכ ורצי עינכהב 'הב קבדיל אוהש 'הל רדנ 'יהי רודי

 תא קיזחה ןעמל וילע רסאנ רבכש רוסיא השעי אלש ורציל עבשיל אוהש ושפנ לע רסיא רבכ אוהש המ רוסאל אוהש ושפנ לע
 אלש םא יכ העובשו רדנל קקדזי אלש הזמו הזמ בוט הז לכ םעו אוהה ערה רבדה תושע יתלבל רה"ציה דגנ ושפנ תא בוטה ורצי
  :השעי ויפמ אצויה לכ םא יכ בוטה תושעל רמאש העובש ילב ורבד לחי

 
 
 
 


